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Gratulujeme
vám k zakúpeniu vášho nového odšťavovača JE 4010.
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, ako dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po 
samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť.
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní 
a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE VÁŠHO ODŠŤAVOVAČA JE 4010
•  Tento prístroj nie je určený pre 

osoby (vrátane detí) so zníženou 
fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou 
schopnosťou alebo osoby s obmedzenými 
skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi 
nie je vedený odborný dohľad alebo 
podané inštrukcie zahŕňajúce použitie 
tohto prístroja osobou zodpovednou za 
ich bezpečnosť.

•  Deti by mali byť pod dozorom, aby sa 
zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

•  Pred uvedením do prevádzky si prečítajte 
všetky pokyny a uložte si ich na prípadné 
ďalšie použitie.

•  Pred použitím celkom odviňte napájací 
kábel.

•  Pred prvým použitím odstráňte 
z odšťavovača všetky reklamné štítky/
etikety.

•  Odšťavovač nestavajte počas použitia na 
okraj pracovnej dosky alebo stola. Uistite 
sa, že je povrch rovný, čistý, suchý, nie sú 
na ňom zvyšky potravín a pod. Vibrácie 
počas prevádzky môžu spôsobiť pohyb 
zariadenia.

•  Akékoľvek škvrny na pracovnej doske pod 
zariadením, okolo neho alebo priamo na 
zariadení odstráňte a osušte predtým, než 
budete pokračovať v odšťavovaní.

•  Nestavajte odšťavovač na horúci plynový 
alebo elektrický sporák ani do jeho 
blízkosti, prípadne do miest, kde by 
sa dotýkal horúcej rúry.

•  Pred použitím odšťavovača sa vždy uistite, 
že je správne zostavený. Ak nebude 
správne zostavený, nebude fungovať. 
Pozrite zostavenie a použitie (str. 6-10).

•  Počas prevádzky nenechávajte zariadenie 
bez dozoru.

•  Po ukončení používania sa vždy uistite, že 
ste odšťavovač vypli prepnutím vypínača 
na ovládacom paneli do polohy „OFF“ 
(vypnuté). Následne odpojte napájací 
kábel od zdroja energie. Než uvoľníte 
rameno s bezpečnostnou zámkou a/alebo 
než odšťavovač presuniete a pred jeho 
demontážou, čistením a uložením, sa 
uistite, že sa sito z nehrdzavejúcej ocele 
prestalo otáčať a motor sa celkom zastavil.

•  Zariadenie nepoužívajte nepretržite pri 
veľkých dávkach dlhšie než 10 sekúnd. 
Medzi každým použitím nechajte motor 
1 minútu odpočinúť. Recepty v tomto 
návode neobsahujú veľké dávky. Napriek 
tomu ak zvolíte pomalú rýchlosť, bude 
na motor pri spracovaní tvrdého ovocia 
a zeleniny vyvinutá nadmerná záťaž. 
Rýchlosť zodpovedajúca ovociu alebo 
zelenine, ktoré chcete spracovať, zvoľte 
podľa tabuľky na str. 9.

•  Počas prevádzky nestrkajte do zariadenia 
ruky, prsty, odev, stierku a pod.

•  Potraviny nestrkajte do plniaceho otvoru 
prstami ani žiadnym náčiním. Vždy 
používajte dodaný prítlak. Ak je plniaci 
otvor pripevnený k zariadeniu, nevkladajte 
doň ruky ani prsty.

•  Dávajte pozor pri manipulácii 
s antikorovým sitom, pretože ostrie na 
dne sita je veľmi ostré. Neopatrným 
zaobchádzaním si môžete spôsobiť 
poranenie.

•  Odšťavovač nepoužívajte na iné účely, než 
na prípravu pokrmov a/alebo nápojov.

•  Nenechávajte napájací kábel visieť cez 
okraj stola alebo pracovnej dosky, dotýkať 
sa horúceho povrchu ani sa zamotať. 

•  Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, 
neukladajte napájací kábel, zástrčku ani 
motor do vody alebo inej tekutiny.

3VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
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4 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

•  Toto zariadenie je určené iba pre domáce 
použitie. Nepoužívajte toto zariadenie 
na iný účel, než na ktorý je určené. 
Nepoužívajte ho v pohybujúcom sa 
vozidle ani na lodi. Nepoužívajte ho 
vonku.

•  V záujme zvýšenia bezpečnosti pri použití 
elektrických zariadení, odporúčame 
inštaláciu prúdového chrániča (ochranný 
vypínač). Je vhodné nainštalovať do 
elektrického obvodu, ku ktorému je 
zariadenie pripojené, ochranný vypínač 
s kapacitou neprekračujúcou 30 mA 
reziduálneho prúdu. Kontaktujte svojho 
elektrikára.

•  Akákoľvek iná údržba, než je čistenie, by 
mala byť vykonávaná iba autorizovaným 
servisom.

•  Zariadenie udržujte čisté. Pozrite 
starostlivosť a čistenie (str. 12).

•  Pravidelne kontrolujte napájací kábel, 
zástrčku, rotačné sito a celé zariadenie, 
či nie sú poškodené. Ak by došlo 
k poškodeniu, okamžite zariadenie 
prestaňte používať a odovzdajte ho do 
najbližšieho autorizovaného servisu na 
preskúmanie, opravu alebo výmenu 
poškodených častí, aby sa zabránilo 
vzniku nebezpečnej situácie.

Extra široký plniaci otvor
Do plniaceho otvoru nevkladajte ruky ani 
cudzie predmety. Vždy používajte dodaný 
prítlak.

POZNÁMKA
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM ODŠŤAVOVAČOM JE 4010

Čistiaca kefa 
Plochý koniec kefy je 
určený na odstránenie 
dužiny zo zásobníka na 
dreň pri príprave väčšieho 
množstva šťavy, nylonová 
kefa uľahčuje čistenie 
antikorového sita (je možné 
umývať v umývačke).

Unikátny patentovaný systém 
s priamym centrálnym plnením 
zaisťuje maximálnu výťažnosť.

Patentovaný extra široký (84 mm) 
plniaci otvor  
- o 25 % väčší než pri ostatných 
odšťavovačoch, aby sa do otvoru vošlo 
aj väčšie ovocie a zelenina vcelku.
Kryt odšťavovača  
(je možné umývať 
v hornom koši 
umývačky)
3 l zásobník na 
dužinu 
(je možné umývať 
v hornom koši 
umývačky)

Štýlový dizajn 
Vypínač – (ON 
– zapnutie / OFF 
– vypnutie) 
LCD ukazovateľ 
rýchlosti 

Elektronický 
ovládač rýchlosti 

Priestor na uloženie napájacieho kábla  
Napájací kábel omotajte okolo základne na spodnej 
strane odšťavovača a jeho voľný koniec upevnite do 
drážky (bez zobrazenia).

Výkonný motor 

Špeciálne tvarovaná 
hubica 
sa perfektne hodí na 
stáčanie šťavy priamo 
do pohára (je možné 
umývať v hornom koši 
umývačky).

Prítlak  
na pasírovanie celého ovocia a zeleniny 

plniacim otvorom (je možné umývať 
v  hornom koši umývačky).

Rameno z liateho kovu 
s bezpečnostnou zámkou  

zastaví chod odšťavovača, ak nie je kryt 
zaistený ramenom v správnej polohe.

Sito
Mikrosito z nehrdzavejúcej 

ocele vystužené titánom 
(je možné umývať v hornom 

koši umývačky).

Hriadeľ motora 

1,2 l nádoba na šťavu s vekom 
a oddeľovačom peny (je možné umývať 

v umývačke).
Držiak sita 

(je možné umývať v hornom 
koši umývačky)
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Pred prvým použitím 
Pred prvým použitím odstráňte 
z odšťavovača všetky obaly a reklamné štítky/
etikety. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté 
a napájací kábel odpojený od zdroja energie.
Umyte držiak sita, sito, kryt odšťavovača, 
prítlak, zásobník na dužinu a nádobu 
na šťavu vrátane veka, teplú vodou 
s kuchynským saponátom. Jednotlivé 
časti potom opláchnite v čistej pitnej vode 
a osušte. Základňu, na ktorú sa nasadzuje 
držiak sita, môžete pretrieť vlhkou utierkou. 
Potom ju starostlivo osušte.

1. krok
Odšťavovač postavte na rovný, suchý povrch, 
napr. na pracovný stôl. Skontrolujte, či je 
odšťavovač vypnutý (prepínač je v polohe 
OFF - vypnuté) a napájací kábel odpojený od 
zdroja energie.

2. krok
Na telo odšťavovača nasaďte držiak sita.

3. krok
Zarovnajte šípky na spodnej časti 
antikorového sita so šípkami na hriadeli 
motora a pritlačte sito na hriadeľ, až začujete 
cvaknutie. Skontrolujte, že je antikorové sito 
správne nasadené.

4. krok
Na držiak sita nasaďte kryt tak, aby bol plniaci 
otvor umiestnený nad antikorovým sitom.
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5. krok
Rameno s bezpečnostnou zámkou nasaďte 
do drážok umiestnených po oboch stranách 
krytu odšťavovača. Rameno by teraz malo 
byť vo vertikálnej polohe a zaistené na kryte 
odšťavovača.

6. krok
Prítlak vsuňte do plniaceho otvoru – drážku 
na prítlaku musíte zrovnať s malým 
výstupkom na vnútornej strane plniaceho 
otvoru. Prítlak zasuňte celý do plniaceho 
otvoru.

7. krok
Zásobník na dužinu umiestnite na jeho 
miesto naklonením dna zásobníka 
smerom od motora a nasunutím vrchnej 
časti zásobníka na spodnú stranu krytu 
odšťavovača. Potom dno zásobníka na 
dužinu priklopte k telu odšťavovača 
a skontrolujte, či je riadne upevnený.

Aby ste minimalizovali nutnosť čistenia, môžete 
zásobník na dužinu vyložiť plastovým vreckom, 
do ktorého dužina napadá. Dužinu môžete 
následne využiť pri príprave iného pokrmu 
alebo skrátka vyhodiť (pozrite str. 16).

POZNÁMKA   

8. krok
Nádobu na šťavu postavte pod hubicu 
na pravej strane odšťavovača. Aby ste sa 
vyvarovali rozstrekovaniu šťavy, môžete na 
nádobu na šťavu nasadiť veko.
Prípadne môžete na hubicu odšťavovača 
nasadiť špeciálne tvarovanú hubicu a pod 
ňu postaviť pohár, v ktorom bude šťava 
podávaná. Špeciálne tvarovaná hubica 
zabráni rozstrekovaniu šťavy okolo.



POUŽITIE VÁŠHO ODŠŤAVOVAČA JE 4010
1. krok
Ovocie alebo zeleninu, ktoré chcete 
spracovať, umyte.

Väčšinu ovocia a zeleniny, napr. jablká, mrkvu 
a uhorku, nemusíte krájať ani porciovať, 
pretože sa do plniaceho otvoru vojdú vcelku. 
Pred lisovaním skontrolujte pri zelenine, ako 
je napr. červená repa, mrkva a pod., či ste 
odstránili všetok zeminu, zeleninu ste umyli 
a odstránili vňať.

POZNÁMKA

2. krok
Vždy skontrolujte, či je odšťavovač 
správne zostavený. Pozrite zostavenie 
vášho odšťavovača (str. 6-7). Pred začatím 
odšťavovanie skontrolujte, či ste pod hubicu 
postavili nádobu na šťavu (alebo pohár) a či 
je zásobník na dužinu riadne upevnený.

3. krok
Napájací kábel zapojte do zásuvky 230/240 V. 
Rozsvieti sa LCD displej.

Pred prepnutím do úsporného režimu bude 
LCD displej svietiť celé 3 minúty, potom sa 
automaticky vypne, aby šetril energiu.
Po prepnutí vypínača do polohy „ON“ 
(zapnuté), otočení ovládača rýchlosti alebo 
manipulácii s ramenom sa displej opäť 
rozsvieti.
Hneď ako je rameno s bezpečnostnou zámkou 
uvoľnené, na LCD displeji sa zobrazí „L“, 
čo znamená, že by ste mali zaistiť rameno 
s bezpečnostnou zámkou vo vertikálnej polohe.
Hneď ako rameno zaistíte na kryte 
odšťavovača, na LCD displeji sa zobrazí zvolená 
rýchlosť. Rýchlosť môžete meniť pomocou 
ovládača rýchlosti. 
V závislosti na vami nastavenej rýchlosti sa 
bude na LCD displeji tiež zobrazovať indikátor 
odporúčaného druhu ovocia alebo zeleniny, 
ktoré by ste mali pri vami nastavenej rýchlosti 
spracovávať.

Zjednodušený prehľad druhov ovocia 
a zeleniny zobrazený na LCD displeji:
HARD VEG – tvrdá zelenina
APPLE –- jablko
PINEAPPLE – ananás
CITRUS – citrusové plody
SOFT FRUIT – mäkké ovocie

Podrobnejší prehľad odporúčaných rýchlostí 
na spracovanie jednotlivých druhov ovocia 
a zeleniny nájdete na ďalšej stránke tohto 
návodu (str. 9). 
Ak zvolíte pomalú rýchlosť, bude na motor pri 
spracovaní tvrdého ovocia a zeleniny vyvinutá 
nadmerná záťaž. Rýchlosť zodpovedajúca 
ovociu alebo zelenine, ktorú chcete spracovať, 
odporúčame teda zvoliť podľa tabuľky 
rýchlostí.

POZNÁMKA

8 POUŽITIE VÁŠHO ODŠŤAVOVAČA JE 4010
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Tabuľka rýchlostí

Ovocie/zelenina Odporúčaná 
rýchlosť

Jablká 5
Marhule (vykôstkované) 2
Červená repa (očistená, 
nakrájaná) 5

Čučoriedky 1
Brokolica 4
Ružičkový kel (otrhaný) 5
Kapusta 4
Mrkva (očistená) 5
Karfi ol 4
Zeler 5
Uhorka olúpaná 2
Uhorka s mäkkou šupkou 4
Fenikel 5
Hrozno (bez jadier) 1
Kivi (olúpané) 2
Mango (olúpané, 
vykôstkované) 2

Melón (olúpaný) 1
Nektárinky (vykôstkované) 2
Pomaranče (olúpané) 3
Broskyne (vykôstkované) 2
Tvrdé hrušky (vykrájané) 5
Mäkké hrušky (vykrájané) 2
Ananás (olúpaný) 5
Slivky (vykôstkované) 2
Maliny 1
Paradajky 1
Vodný melón (olúpaný) 1

Rýchlejšie a ľahšie sa orientovať 
v zodpovedajúcich rýchlostiach vám pomôže 
indikátor zobrazujúci sa na LCD displeji.

POZNÁMKA

4. krok
Vypínač prepnite do polohy „ON“ (zapnuté). 
Odšťavovač sa spustí pri nastavenej rýchlosti. 
Rýchlosť môžete meniť kedykoľvek počas 
prevádzky pomocou ovládača rýchlosti.

Ak do 3 minút nie je vypínač prepnutý do 
polohy „ON“ (zapnuté) alebo nezvolíte rýchlosť, 
LCD displej sa automaticky vypne.

POZNÁMKA

5. krok
Do zapnutého odšťavovača vložte plniacim 
otvorom vami zvolený druh ovocia alebo 
zeleniny a pomocou prítlaku ho pomaly 
stlačte dole. Maximálny objem šťavy získate 
pomalým stláčaním.

Odšťavovač sa automaticky vypne, ak motor 
preťažíte na čas dlhší než 10 sekúnd. Ide 
o bezpečnostnú funkciu. Buď ste sa snažili 
spracovať príliš veľké množstvo ovocia alebo 
zeleniny naraz alebo ste do odšťavovača vložili 
príliš veľké kúsky. Skúste ovocie alebo zeleninu 
nakrájať na menšie, rovnako veľké kúsky 
a/alebo spracovávať menšie dávky ovocia 
a zeleniny.
Ak chcete v odšťavovaní pokračovať, resetujte 
odšťavovač prepnutím vypínača do polohy 
„OFF“ (vypnuté), potom odstráňte ovocie 
z plniaceho otvoru a nakoniec opäť zapnite 
odšťavovač prepnutím vypínača do polohy 
„ON“ (zapnuté).

POZNÁMKA
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6. krok
Počas procesu odšťavovania bude šťava 
odvádzaná do nádoby na šťavu a dužina 
bude oddeľovaná a zhromažďovaná 
v zásobníku na dužinu.
Zásobník na dužinu môžete počas 
odšťavovania vyprázdniť – prepnite vypínač 
do polohy „OFF“ (vypnuté) a opatrne 
zásobník vyberte. Než budete pokračovať 
v odšťavovaní, vráťte prázdny zásobník na 
dužinu späť na miesto.

Zásobník na dužinu nenechajte preplniť, 
pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť 
správny chod zariadenia.
Aby ste minimalizovali nutnosť čistenia, môžete 
zásobník na dužinu vyložiť plastovým vreckom, 
v ktorom sa bude dužina zhromažďovať. 
Dužinu môžete následne využiť pri príprave 
iného pokrmu (pozrite str. 16 a R12) alebo 
skrátka vyhodiť.
Ak chcete podávať šťavu vrátane vytvorenej 
peny, stačí pri nalievaní šťavy do pohára 
odobrať veko z nádoby na šťavu.

POZNÁMKA

NA PRETLAČENIE POTRAVÍN PLNIACIM OTVOROM A NA PREČISTENIE PLNIACEHO 
OTVORU POČAS PREVÁDZKY NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PRSTY, RUKY ANI 
KUCHYNSKÉ NÁČINIE. VŽDY POUŽÍVAJTE DODANÝ PRÍTLAK.
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DEMONTÁŽ VÁŠHO ODŠŤAVOVAČA JE 4010

1. krok
Uistite sa, že ste odšťavovač vypli prepnutím 
vypínača do polohy „OFF“ (vypnuté) 
a odpojili napájací kábel od zdroja energie.

2. krok
Zásobník na dužinu vyberte naklonením dna 
zásobníka smerom od motora, potom ho 
vysuňte spod krytu odšťavovača.

3. krok
Na uvoľnenie ramena z krytu odšťavovača 
použite mäkké držadlo.

4. krok
Z odšťavovača odoberte kryt.

5. krok
Odoberte držiak antikorového sita a sito 
nechajte v ňom.

6. krok
Antikorové sito vyberte z držiaka tak, že pod 
drážky označené „LIFT BASKET“ zasuniete 
prsty a sito zdvihnete. Čistenie si uľahčíte 
tým, že budete sito z držiaka vyberať nad 
drezom.

ANTIKOROVÉ SITO JE VYBAVENÉ OSTRÍM URČENÝM NA SPRACOVÁVANIE OVOCIA 
A ZELENINY. PRETO SA OSTRIA PRI MANIPULÁCII SO SITOM NEDOTÝKAJTE.
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Uistite sa, že ste odšťavovač vypli prepnutím 
vypínača do polohy „OFF“ (vypnuté) 
a napájací kábel odpojili od zdroja energie.
Vždy skontrolujte, či je odšťavovač správne 
demontovaný. Pozrite Demontáž vášho 
odšťavovača (str. 11).

Tipy na ľahšie čistenie:
Odšťavovač vyčistite a nenechávajte na ňom 
zaschnúť šťavu ani dužinu.
Okamžite po každom použití opláchnite 
odoberateľné časti v horúcej vode, aby ste 
sa zbavili vlhkej dužiny. Všetky časti nechajte 
uschnúť.

Aby ste minimalizovali čas potrebný na 
čistenie, môžete zásobník na dužinu vyložiť 
plastovým vreckom, v ktorom sa bude dužina 
zhromažďovať. Dužinu môžete následne využiť 
pri príprave iného pokrmu (pozrite str. 16 
a R12).

POZNÁMKA

Čistenie tela odšťavovača
1.  Telo odšťavovača pretrite mäkkou, vlhkou 

utierkou a potom dobre osušte.
2.  Z napájacieho kábla pretrite prípadné 

zvyšky potravín.

Na čistenie odšťavovača a jeho častí 
nepoužívajte hrubé hubky ani čistiace 
prostriedky, mohli by poškriabať ich povrch.

POZNÁMKA

Čistenie držiaka sita, krytu odšťavovača, 
prítlaku, zásobníka na dužinu
1.  Všetky časti umyte v teplej vode 

s kuchynským saponátom. Opláchnite ich 
v pitnej vode a osušte.

Držiak sita, kryt odšťavovača a zásobník 
na dužinu môžete umývať v umývačke (iba 
v hornom koši).

POZNÁMKA

Čistenie sita
Aby bolo odšťavovanie efektívne, musí 
byť sito celkom čisté – na čistenie použite 
dodanú kefu.
1.  Ihneď po dokončení odšťavovania 

namočte antikorové sito do horúcej 
vody s kuchynským saponátom asi na 
10 minút. Ak by na site zostala dužina, 
mohla by upchať jemné póry sita a tým 
znížiť efektivitu odšťavovania.

2.  Filter podržte pod tečúcou vodou a kefou 
ho vyčistite smerom od stredu k okrajom. 
Rozhodne sa nedotýkajte ostria v strede 
sita. Po vyčistení sito podržte proti svetlu, 
aby ste ho skontrolovali a uistili sa, či 
jemné otvory nie sú upchané. Ak sú 
otvory stále upchané, namočte sito do 
horúcej vody s 10 % citrónovej šťavy, aby 
sa zaschnuté zvyšky uvoľnili. Prípadne 
môžete sito umyť v umývačke.
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Antikorové sito môžete umývať v umývačke 
(iba v hornom koši).

POZNÁMKA

•  Antikorové sito nevkladajte do bieliaceho 
prostriedku a nepoužívajte na jeho 
čistenie brúsne čistiace prostriedky.

•  So sitom manipulujte vždy opatrne, 
pretože môže byť ľahko poškodené.

Čistenie nádoby na šťavu
1.  Veko a nádobu na šťavu opláchnite od 

peny pod tečúcou vodou.
2.  Obe časti umyte v teplej vode 

s kuchynským saponátom. Opláchnite ich 
v pitnej vode a osušte.

Veko aj nádobu na šťavu môžete umývať 
v umývačke (iba v hornom koši).

POZNÁMKA

Odstránenie usadenín, agresívnych škvŕn 
a pachov
Silne farbiace ovocie alebo zelenina môžu 
spôsobiť zmenu farby plastových častí 
odšťavovača. Aby sa tak nestalo, po použití 
všetky odoberateľné časti okamžite umyte. 
Ak už k tomu však došlo, môžete plastové 
časti ponoriť do vody s 10 % citrónovej 
šťavy alebo ich vyčistiť jemným čistiacim 
prostriedkom.

TELO ODŠŤAVOVAČA NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INEJ TEKUTINY.
PLNIACIM OTVOROM JE MOŽNÉ POZOROVAŤ V STREDE SITA OSTRIE 
SPRACOVÁVAJÚCE OVOCIE A ZELENINU V PRIEBEHU ODŠŤAVOVANIA. TOHTO 
OSTRIA SA POČAS MANIPULÁCIE SO SITOM ALEBO PLNIACIM OTVOROM 
NEDOTÝKAJTE.
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Zariadenie po zapnutí (prepnutí vypínača 
do polohy „ON“) nefunguje 
Nenasadili ste rameno s bezpečnostnou 
zámkou správne do vertikálnej polohy tak, 
aby bolo zaistené v drážkach po oboch 
stranách krytu odšťavovača (str. 7, 5. krok).

Motor sa počas spracovávania ovocie 
alebo zeleniny zastavil
1.  Pri príliš energickom odšťavovaní môže 

dôjsť k nahromadeniu dužiny pod krytom 
odšťavovača. Skúste pomalšie stláčať 
prítlak (str. 9, 5. krok). Vyčistite držiak sita, 
antikorové sito aj kryt odšťavovača podľa 
pokynov na demontáž a čistenie.

2.  Odšťavovač sa automaticky vypne, ak 
motor preťažíte na dlhšie než 10 sekúnd. 
Buď ste sa snažili spracovať príliš veľké 
množstvo ovocia alebo zeleniny naraz, 
alebo ste do odšťavovača vložili príliš 
veľké kúsky. Skúste ovocie/zeleninu 
nakrájať na menšie, rovnako veľké kúsky 
a/alebo naraz spracovávať menšie dávky. 
Ak chcete v odšťavovaní pokračovať, 
resetujte odšťavovač prepnutím vypínača 
do polohy „OFF“ (vypnuté), potom ho 
opäť zapnite prepnutím vypínača do 
polohy „ON“ (zapnuté).

3.  Ak zvolíte pomalú rýchlosť, bude na 
motor pri spracovaní tvrdého ovocia 
a zeleniny vyvinutá nadmerná záťaž. 
Rýchlosť zodpovedajúca ovociu alebo 
zelenine, ktoré chcete spracovať, zvoľte 
podľa tabuľky na str. 9.

V antikorovom site sa hromadí nadmerné 
množstvo dužiny
Prerušte proces odšťavovania a postupujte 
podľa pokynov na demontáž odšťavovača. 
Odoberte veko odšťavovača, odstráňte 
dužinu, veko znovu nasaďte a pokračujte 
v odšťavovaní. Skúste ovocie a zeleninu 
striedať (mäkké a tvrdé plody).

Dužina je príliš vlhká a výťažnosť šťavy je 
nízka
Skúste odšťavovať pri pomalšej rýchlosti.
Vyberte antikorové sito a dodanou kefou 
z neho odstráňte dužinu. Sito opláchnite pod 
tečúcou horúcou vodou. Ak sú jemné otvory 
stále upchané, namočte sito do roztoku 
horúcej vody s 10 % citrónovej šťavy, aby sa 
zaschnuté zvyšky uvoľnili, prípadne ho umyte 
v umývačke. Tým odstránite nahromadenú 
dužinu (z ovocia alebo zeleniny), ktorá 
znemožňuje odtekanie šťavy.

Šťava uniká spojom medzi okrajom 
odšťavovača a jeho krytom 
Skúste nastaviť nižšiu rýchlosť a pomalšie 
stláčať prítlak (str. 9, 4. krok).

Šťava je rozstrekovaná okolo hubice
Použite dodanú nádobu na šťavu a kryt, 
prípadne pri stáčaní šťavy priamo do pohára 
použite špeciálne tvarovanú hubicu.
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TIPY NA ODŠŤAVOVANIE
Podstatné informácie o odšťavovaní
Aj keď sú čerstvé ovocné a zeleninové 
šťavy obvykle pripravované predovšetkým 
s ohľadom na chuť, konzistenciu a arómu, ich 
nespornou prednosťou je prínos zdravotný.
95 % nutričných hodnôt čerstvého ovocia 
a zeleniny nájdete v ich šťave. Šťava 
z čerstvého ovocia alebo zeleniny tvorí 
dôležitú zložku dobre vyváženej diéty. 
Navyše je ľahším zdrojom vitamínov 
a minerálov. Rýchle je vstrebávaná krvným 
systémom, a preto je to najrýchlejší spôsob, 
ako môže telo získať živiny.
Pri výrobe vlastných ovocných alebo 
zeleninových štiav máte úplnú kontrolu 
nad tým, čo šťava obsahuje. Stačí si zvoliť 
suroviny a zvážiť, či do šťavy potom pridať 
cukor, soľ alebo iné dochucovadlá. Čerstvú 
šťavu konzumujte ihneď, aby ste predišli 
strate hodnotných vitamínov.

Nákup a skladovanie ovocia a zeleniny
•  Pred spracovaním ovocie a zeleninu vždy 

umyte.
•  Na spracovanie používajte vždy čerstvé 

ovocie a zeleninu.
•  Ušetríte peniaze a získate čerstvejšiu 

šťavu, ak budete nakupovať ovocie 
a zeleninu v sezóne. 

•  Uchovajte ovocie a zeleninu pripravenú 
na odšťavňovanie tým, že ich pred 
uskladnením umyjete a necháte oschnúť.

•  Väčšinu druhov ovocia a tvrdšej zeleniny 
môžete skladovať pri izbovej teplote. 
Delikátnejšie a rýchlejšie sa kaziace 
potraviny, napr. paradajky, bobuľovité 
plody, listovú zeleninu, zeler, uhorky 
alebo bylinky, môžete skladovať 
v chladničke.

Príprava ovocia a zeleniny
•  Ak chcete použiť ovocie s pevnou alebo 

nepožívateľnou šupkou, napr. mango, 
guava, melóny alebo ananás, pred 
odšťavovaním ich vždy olúpte.

•  Niektoré druhy zeleniny, napr. uhorky, 
nemusíte pred odšťavovaním lúpať, záleží 
na tvrdosti šupky a vašich požiadavkách.

•  Všetky ovocia s veľkými, tvrdými 
semenami alebo kôstkami, napr. 
nektárinky, broskyne, mangá, 
marhule, slivky a čerešne, musíte pred 
odšťavovaním vykôstkovať.

•  Pred odšťavovaním skontrolujte pri 
zelenine, ako je napr. červená repa, mrkva 
a pod., či ste odstránili všetok zeminu, 
zeleninu ste umyli a odstránili vňať.

•  Pred odšťavovaním skontrolujte, že napr. 
jahody a hrušky sú odstopkované.

•  V odšťavovači môžete odšťavovať aj 
citrusové plody, ale najskôr z nich musíte 
odstrániť šupku a stredy.

•  Aby nedošlo k zhnednutiu jablčnej šťavy, 
môžete do nej pridať trochu citrónovej 
šťavy.

Pomocou vášho odšťavovača pripravíte aj 
povzbudzujúcu pomarančovú šťavu s penou. 
Pred odšťavovaním stačí pomaranče len 
olúpať a odstrániť vlákna zo stredu. Najlepšie 
je pomaranče pred odšťavovaním vložiť do 
chladničky.

POZNÁMKA
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Správna technika
Pri odšťavovaní prísad s rozdielnou 
konzistenciou začnite prísadami s mäkšou 
konzistenciou pri pomalej rýchlosti a so 
spracovaním prísad s tuhšou konzistenciou 
postupne rýchlosť zvyšujte.
Keď odšťavujete byliny, kapustu alebo inú 
listovú zeleninu, buď vytvorte zväzok, alebo 
ich odšťavujte spolu s inými prísadami 
pomaly, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok.

Pri odšťavovaní samotných bylín alebo listovej 
zeleniny bude výťažok menší, čo je spôsobené 
podstatou odstredivého odšťavovania. Preto 
ich odporúčame odšťavovať spolu s iným 
ovocím alebo zeleninou.

POZNÁMKA

Rôzne druhy ovocia a zeleniny majú rozdielny 
obsah tekutín. Ten sa líši aj v rámci rovnakej 
dávky, t. j. z jedného strapca paradajok 
môžete pripraviť viac šťavy než z iného. 
Recepty na šťavy nie sú založené na presnom 
množstve šťavy, pretože nie je rozhodujúcim 
faktorom pri príprave jednotlivých zmesí.
Maximálny objem šťavy získate pomalým 
stláčaním.

Získanie správnej zmesi
Pripraviť skvelú a chutnú šťavu je ľahké. 
Ak ste si už pripravovali svoje vlastné 
zeleninové alebo ovocné šťavy, viete, ako je 
jednoduché prichádzať s novými a novými 
kombináciami. Preferovaná chuť, farba, 
konzistencia a prísady sú otázkou vlastného 
výberu. Zamyslite sa nad niektorými 
obľúbenými chuťami a potravinami – hodili 
by sa k sebe, alebo sa vzájomne vylučujú? 
Niektoré aromatickejšie prísady môžu prebiť 
jemnú arómu iných prísad. Praktickým 
pravidlom ale je kombinovať múčnatejšie, 
dužinatejšie druhy ovocia alebo zeleniny 
s tými druhmi, ktoré obsahujú väčší podiel 
šťavy.

Využitie dužiny
Dužina, ktorá vám po odšťavení ovocia alebo 
zeleniny zostane, je väčšinou už len vláknina 
a celulóza, a tá je rovnako ako nutričné 
hodnoty v šťave nevyhnutnou zložkou 
dennej stravy a je možné ju využiť niekoľkými 
spôsobmi. Dužinu ale musíte spracovať ten 
istý deň, aby ste predišli strate vitamínov.
V tomto návode je uvedené mnoho receptov 
využívajúcich práve dužinu (str. R12). Okrem 
toho môžete dužinu využiť na zväčšenie 
objemu zmesi na karbonátky alebo ňou 
zahustiť varené jedlo alebo polievky. Ovocnú 
dužinu môžete vložiť do ohňovzdornej 
nádoby, ozdobiť snehom z bielkov a zapiecť 
v rúre – získate jednoduchý dezert.

V dužine môžete zaznamenať zvyšné kúsky 
ovocia alebo zeleniny. Pred použitím dužiny 
tieto kúsky vyberte.

POZNÁMKA
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Informácie o ovocí a zelenine

Ovocie 
a zelenina Skladovanie Nutričná hodnota kJ/kcal 

Jablká Vo vetraných plastových 
vrecúškach v chladničke 

Vysoký obsah vlákniny 
a vitamínu C 

200 g jabĺk = 300 kJ 
(72 kcal)

Marhule Voľne uložené v zásuvke 
na ovocie a zeleninu 
v chladničke 

Vysoký obsah vlákniny 
obsahujúci draslík 

30 g marhúľ = 85 kJ 
(20 kcal)

Červená repa Odrežte vňať, potom 
voľne uložené 
v chladničke 

Dobrý zdroj folátov 
a vlákniny, vitamínu C 
a draslíka 

160 g červenej repy = 
190 kJ (45 kcal)

Čučoriedky Zakryté v chladničke Vitamín C 125 g čučoriedok = 
295 kJ (70 kcal)

Brokolica V plastovom vrecúšku 
v chladničke 

Vitamín C, foláty, B2, 
B5, E, B6 a vláknina 

100 g brokolice = 195 kJ 
(23 kcal)

Ružičkový 
kel 

Voľne uložené v zásuvke 
na ovocie a zeleninu 
v chladničke 

Vitamín C, B2, B6, E, 
foláty a vláknina 

100 g ružičkového kelu 
= 110 kJ (26 kcal)

Kapusta Zabalená, nakrájaná 
v chladničke 

Vitamín C, foláty, 
draslík, B6 a vláknina 

100 g kapusty = 110 kJ 
(26 kcal)

Mrkva Nezakrytá v chladničke Vitamín A, C, B6 
a vláknina 

120 g mrkvy = 125 kJ 
(30 kcal)

Karfi ol Odstráňte vonkajšie listy, 
uložte do plastového 
vrecúška do chladničky 

Vitamín C, B5, B6, 
foláty, vitamín 
K a draslík 

100 g karfi olu = 55 kJ 
(13 kcal)

Zeler V plastovom vrecúšku 
v chladničke 

Vitamín C a draslík 80 g zeleru = 55 kJ 
(7 kcal)

Uhorka V zásuvke na ovocie 
a zeleninu v chladničke 

Vitamín C 280 g uhoriek = 120 kJ 
(29 kcal)

Fenikel V zásuvke na ovocie 
a zeleninu v chladničke 

Vitamín C a vláknina 300 g fenikla = 145 kJ 
(35 kcal)

Hrozno
(bez jadier) 

V plastovom vrecúšku 
v chladničke 

Vitamín C, B6 a draslík 125 g hrozien = 355 kJ 
(85 kcal)

Kivi V zásuvke na ovocie 
a zeleninu v chladničke 

Vitamín C a draslík 100 g kivi = 100 kJ 
(40 kcal)

Mango Zakryté v chladničke Vitamín A, C, B1, B6 
a draslík 

240 g manga = 200 kJ 
(102 kcal)
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Informácie o ovocí a zelenine
Ovocie a 
zelenina Skladovanie Nutričná hodnota kJ/kcal 

Melóny, 
vrát. 
vodného 

V zásuvke na ovocie 
a zeleninu v chladničke 

Vitamín C, foláty, 
vláknina a vitamín A 

200 g melóna = 210 kJ 
(50 kcal)

Nektárinky V zásuvke na ovocie 
a zeleninu v chladničke 

Vitamín C, B3, draslík 
a vláknina 

180 g nektáriniek = 355 kJ 
(85 kcal)

Pomaranče 1 týždeň na chladnom, 
suchom mieste; dlhšie 
obdobie v chladničke 

Vitamín C 35 
mg/100 g

150 g pomaranča = 160 kJ

Broskyne Nezakrytá v chladničke Vitamín C, B3, draslík 
a vláknina 

150 g broskýň = 205 kJ 
(49 kcal)

Hrušky Nezakrytá v chladničke Vláknina 150 g hrušiek = 250 kJ 
(60 kcal)

Ananás Nezakrytá v chladničke Vitamín C 150 g ananásu = 245 kJ 
(59 kcal)

Slivky Nezakrytá v chladničke Vláknina 70 g neolúpaných sliviek = 
110 kJ (26 kcal)

Maliny Zakryté v chladničke Vitamín C, železo, 
draslík a magnézium 

125 g malín = 130 kJ 
(31 kcal)

Paradajky Nezakryté v zásuvke 
na ovocie a zeleninu v 
chladničke 

Vitamín C, vláknina, 
vitamín E, foláty 
a vitamín A

100 g paradajok = 90 kJ 
(22 kcal)

Pomocou vášho odšťavovača pripravíte aj povzbudzujúcu pomarančovú šťavu s penou. Pred 
odšťavovaním stačí pomaranče len olúpať a odstrániť vlákna zo stredu. Najlepšie je pomaranče 
pred odšťavovaním vložiť do chladničky.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto 
výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte 
jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú 
samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických 
a  elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii 
vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by 
mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových 
materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu 
nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým 
odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte 
prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či 
obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, 
v ktorej ste výrobok zakúpili.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 81 dB (A), čo predstavuje hladinu 
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
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Šťava z jabĺk, mrkvy a zeleru
Množstvo mrkvy alebo jabĺk upravte podľa 
toho, či chcete šťavu sladšiu, alebo trpkejšiu:
4 malé jablká Granny Smith 
3 stredne veľké mrkvy
4 stopkové zelery

Jablká, mrkvy a zeler spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 5.

Dobre premiešajte a ihneď podávajte.

Šťava z paradajok, mrkvy, zeleru a limetky
2 stredne veľké paradajky
1 limetka, olúpaná
1 veľká mrkva
2 stopkové zelery

Paradajky, limetku, mrkvu a zeler spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 1, 
3 a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z pomarančov, mrkvy a červenej 
repy
4 pomaranče, olúpané
2 stredne veľké mrkvy
3 stredne veľké červené repy

Pomaranče, mrkvy a červenú repu spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 3 
a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z broskýň, grapefruitov a jabĺk
2 veľké broskyne, rozpolené a vykôstkované
2 grapefruity, olúpané
1 malé jablko Delicious 

Broskyne, grapefruity a jablko spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 2, 
3 a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z jahôd, jabĺk a hrušiek
1 šálka jahôd, odstopkovaných
1 malé jablko Granny Smith 
3 malé zrelé hrušky, odstopkované

Jahody, jablko a hrušky spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 1 a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z melóna, mäty a manga
1/2 malého melóna (Cantaloupe), olúpaná, 
rozpolená a vykôstkovaná
3 čerstvé lístky mäty
1 mango, rozpolené, olúpané a vykôstkované

Melón, mätu a mango spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 1 a 2.

Ihneď podávajte.
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Šťava z paradajok, uhorky, petržlenovej 
vňate a mrkvy
3 stredne veľké paradajky
1 veľká uhorka, podľa chuti olúpaná 
1 veľký zväzok čerstvej petržlenovej vňate
3 stredne veľké mrkvy

Paradajky, uhorku, petržlenovú vňať a mrkvu 
spracujte pomocou vášho odšťavovača pri 
rýchlosti 1, 4 a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z pomaranča, zázvoru, zeleru 
a kumary
4 pomaranče, olúpané
2,5 cm kúsok čerstvého zázvoru
4 stopkové zelery
1 malá kumara (sladký zemiak), olúpaná 
a rozpolená

Pomaranče, zázvor, zeler a kumaru spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 3 
a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z paštrnákov, zelerov a hrušiek
2 paštrnáky
4 stopkové zelery
4 stredne veľké hrušky, odstopkované

Paštrnáky, zeler a hrušky spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 5.

Ihneď podávajte.
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VITAMÍNOVÉ BOMBY
Šťava z paradajok, červenej papriky, 
petržlenovej vňate a mrkvy
3 stredne veľké paradajky
2 malé červené papriky
4 štipky petržlenovej vňate
3 mrkvy

 Odkrojte spodok paprík a odstráňte jadierka.

 Paradajky, papriky, petržlenovú vňať a mrkvu 
spracujte pomocou vášho odšťavovača pri 
rýchlosti 1, 4 a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z ostružín, grapefruitov a hrušiek
250 g ostružín
2 grapefruity, olúpané
3 zrelé hrušky, odstopkované

Ostružiny, grapefruity a hrušky spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 1, 
3 a 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z červenej repy, jabĺk a zeleru
4 stredne veľké červené repy
2 stredne veľké jablká Granny Smith 
4 stopkové zelery

Červenú repu, jablká a zeler spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 5.

Ihneď podávajte.

Šťava z čučoriedok, ostružín, jahôd a 
limetky
500 g ostružín
500 g čučoriedok
500 g jahôd, odstopkovaných
1 limetka, olúpaná

Ostružiny, čučoriedky, jahody a limetku 
spracujte pomocou vášho odšťavovača pri 
rýchlosti 1 a 3.

Ihneď podávajte.

Šťava z uhorky, zeleru, fazuľových klíčkov 
a fenikla
1 veľká uhorka
3 stopkové zelery
2 šálky fazuľových klíčkov
1 hľuza fenikla

Uhorku, zeler, fazuľové klíčky a fenikel 
spracujte pomocou vášho odšťavovača pri 
rýchlosti 4 a 5.

Ihneď podávajte.

Pomarančový džús s penou
1 kg pomarančov, olúpaných

Pomaranče spracujte pomocou vášho 
odšťavovača pri rýchlosti 3.

Ihneď podávajte.

(Pred spracovaním vložte pomaranče do 
chladničky.)
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Čerstvá zeleninová polievka s rezancami
1 malá paradajka
1 zelená paprika – odrežte spodok 
a odstráňte semená
1 malá cibuľa, olúpaná a nakrájaná
2 mrkvy
1 lyžica masla
1 lyžica celozrnnej múky
375 ml zeleninového vývaru
1 ks konzervovaných fazúľ (Baked Beans) 
– 425 g 
1 vrecko rezancov (2-minútových)
čerstvo mleté čierne korenie

1.  Paradajku, papriku, cibuľu a mrkvu 
spracujte pomocou vášho odšťavovača 
pri rýchlosti 1, 4 a 5.

2.  Vo veľkom hrnci na strednom plameni 
rozpustite maslo.

3.  Pridajte múku a za stáleho miešania 
povarte asi jednu minútu.

4.  Primiešajte šťavu, zeleninový vývar 
a fazuľu.

5.  Priveďte do varu, znížte plameň 
a nechajte 10 minút mierne variť.

6.  Pridajte rezance a varte 2 minúty, alebo 
kým rezance nezmäknú.

7.  Polievku nalejte do 4 tanierov, dochuťte 
čiernym korením a ihneď podávajte.

Gazpacho
4 stredne veľké paradajky
4 štipky čerstvej petržlenovej vňate
1 červená paprika – odrežte spodok 
a odstráňte semená
1 uhorka nakladačka
1 veľký strúčik cesnaku, olúpaný
1 malá cibuľa, olúpaná a nakrájaná
2 mrkvy
2 stopkové zelery
2 lyžice červeného vínneho octu
čerstvo mleté čierne korenie
1 šálka drveného ľadu
3 lyžice nasekanej čerstvej bazalky

1.  Paradajky, petržlenovú vňať, červenú 
papriku, uhorku, cesnak, cibuľu, mrkvu 
a zeler spracujte pomocou vášho 
odšťavovača pri rýchlosti 1, 4 a 5.

2. Pridajte ocot a čierne korenie.

3. Do polievkových tanierov vložte ľad.

4.  Na ľad nalejte polievku, ozdobte bazalkou 
a ihneď podávajte.
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Cestoviny s provensálskou omáčkou
4 paradajky
2 štipky čerstvej petržlenovej vňate
1 červená paprika – odrežte spodok 
a odstráňte semená
1 stopkový zeler
2 veľké strúčiky cesnaku
1 malá cibuľa, olúpaná a nakrájaná
1 lyžica paradajkového pretlaku
1/2 šálky červeného vína
500 g varených cestovín
2 lyžičky sušeného oregana
3 lyžice strúhaného parmezánu

1.  Paradajky, petržlenovú vňať, červenú 
papriku, zeler, cesnak a cibuľu spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 
1, 4 a 5.

2.  Zmiešajte paradajkový pretlak 
s červeným vínom a pridajte do šťavy.

3.  Nalejte do hrnca a varte na strednom 
plameni asi 3 – 4 minúty.

4.  Pridajte cestoviny a dobre premiešajte. 
Zmes rozdeľte do 4 tanierov.

5. Posypte oreganom a parmezánom.

Ihneď podávajte.

Jogurtový nápoj z manga, melóna 
(Cantaloupe) a pomarančov
1 mango, rozpolené, olúpané a vykôstkované
1/2 malého melóna (Cantaloupe), olúpaného, 
vykôstkovaného a nakrájaného na dve 
rovnako veľké časti
5 pomarančov, olúpaných
3 lyžice prírodného jogurtu

1.  Melón, mango a pomaranče spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 
1, 2 a 3.

2.  Šťavu nalejte do veľkej misy. Zmiešajte 
s jogurtom.

Ihneď podávajte.
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Perlivé osvieženie s hruškami a marhuľami
4 veľké marhule, rozpolené a vykôstkované
3 veľké hrušky, odstopkované
1 šálka drveného ľadu
250 ml minerálnej vody 

1.  Marhule a hrušky spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 2 a 5.

2. Ľad rozdeľte do 4 vysokých pohárov.

3. Pripravenú šťavu nalejte do pohárov.

4.  Zalejte minerálnou vodou a dobre 
zamiešajte.

Ihneď podávajte.

Melón, jahody a maracuja na ľade
1/2 malého melóna (Cantaloupe), olúpaného, 
vykôstkovaného a nakrájaného na dve 
rovnako veľké časti
250 g jahôd, odstopkovaných
dužina 2 plodov maracuje
1 šálka drveného ľadu

1.  Melón a jahody spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 1.

2. Pridajte dužinu z 2 plodov maracuje.

3.  Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho 
šťavou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

Tropický mix
2 mangá, rozpolené, olúpané a vykôstkované
3 kivi, olúpané
1/2 malého ananásu, olúpaná a rozpolená 
1/2 šálky čerstvých lístkov mäty
1 šálka drveného ľadu

1.  Mangá, kivi, ananás a mätu spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 
2 a 5.

2.  Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho 
šťavou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

Ľadové osvieženie z paradajok, 
nektáriniek, maracuje a mäty
6 paradajok
2 nektárinky, olúpané a vykôstkované
1/2 šálky čerstvých lístkov mäty
dužina 4 plodov maracuje
1 šálka drveného ľadu

1.  Paradajky, nektárinky a mätu spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 
1 a 2.

2. Pridajte dužinu z maracuje.

3.  Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho 
šťavou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.
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Ľadová šťava z uhoriek, ananásu 
a koriandra
2 uhorky, podľa chuti olúpané
1/2 šálky čerstvých lístkov koriandra
1/2 malého ananásu, olúpaná a rozpolená 
1 šálka drveného ľadu

1.  Uhorky, koriander a ananás spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 
4 a 5.

2.  Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho 
šťavou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

Ľadová šťava z hrušiek, reď kvičiek a zeleru 
3 stredne veľké hrušky, odstopkované
4 reďkvičky, bez vňate
3 stopkové zelery
1 šálka drveného ľadu

1.  Hrušky, reďkvičky a zeler spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri 
rýchlosti 5.

2.  Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho 
šťavou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.
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Pinacolada
1/2 veľkého ananásu, olúpaná a rozštvrtená
3 lyžice likéru Malibu
2 lyžice kokosového krému
500 ml sódovky
1 šálka drveného ľadu

1.  Ananás spracujte pomocou vášho 
odšťavovača pri rýchlosti 5.

2. Pridajte likér, kokosový krém a sódovku.

3.  Ľad rozdeľte do 4 vysokých pohárov, 
zalejte ho zmesou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

Medový sen
1 medový (cukrový) melón, olúpaný, 
vykôstkovaný a rozštvrtený
3 lyžice likéru Midori
500 ml sódovky
1 šálka drveného ľadu

1.  Melón spracujte pomocou vášho 
odšťavovača pri rýchlosti 1.

2. Pridajte likér a sódovku.

3.  Ľad rozdeľte do 4 vysokých pohárov, 
zalejte ho zmesou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

Bloody Mary
4 stredne veľké paradajky
1 veľká červená paprika – odrežte spodok 
a odstráňte semená
2 stopkové zelery
1/3 šálky vodky
1 šálka drveného ľadu

1.  Paradajky, zeler a papriky spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 
1, 4 a 5.

2.  Pridajte vodku. Ľad rozdeľte do 
4 pohárov, zalejte ho paradajkovou 
zmesou a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

Broskyňový osviežujúci nápoj s mätou
6 broskýň, rozpolených a vykôstkovaných
1/2 šálky čerstvých lístkov mäty
2 lyžice likéru Creme de Menthe
2 lyžičky cukru
1/2 šálky drveného ľadu
500 ml minerálnej vody 

1.  Broskyne a mätu spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 2.

2. Pridajte likér Creme de Menthe a cukor.

3.  Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte 
ho broskyňovou zmesou a dobre 
premiešajte.

Ihneď podávajte.
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ENERGETICKÉ NÁPOJE
Životabudič z hrozien, kivi a jahôd
Hroznové víno obsahuje draslík a železo 
a dodáva energiu po namáhavom dni.
500 g zeleného hroznového vína bez jadier, 
odstopkovaného
2 kivi, olúpané
250 g jahôd, odstopkovaných
500 ml nízkotučného mlieka
2 lyžice sušenej zmesi proteínového nápoja
1/2 šálky drveného ľadu

1.  Hrozno, kivi a jahody spracujte pomocou 
vášho odšťavovača pri rýchlosti 1.

2.  Pridajte mlieko, sušenú zmes 
proteínového nápoja a drvený ľad.

3.  Nalejte do vychladených pohárov a ihneď 
podávajte.

Šumivý nápoj z marhúľ, jabĺk a hrušiek
4 veľké marhule, rozpolené a vykôstkované
4 malé červené jablká
3 stredne veľké hrušky, odstopkované
250 ml perlivej minerálnej vody 
1/2 šálky drveného ľadu

1.  Marhule, jablká a hrušky spracujte 
pomocou vášho odšťavovača pri rýchlosti 
2 a 5.

2. Pridajte minerálnu vodu a ľad.

3.  Nalejte do vychladených pohárov a ihneď 
podávajte.

Nápoj z pomarančov, mrkvy, mäty 
a červenej repy 
4 pomaranče, olúpané
8 mrkiev
1/4 šálky čerstvých lístkov mäty
2 malé červené repy

Pomaranče, mrkvu, mätu a červenú repu 
spracujte pomocou vášho odšťavovača pri 
rýchlosti 3 a 5.

Ihneď podávajte.



TIPY NA SPRACOVANIE DUŽINY
Aby dužina z ovocia a zeleniny neprišla nazmar, tu uvádzame niekoľko receptov, ako zvyšnú 
dužinu využiť.
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Koláč z mrkvy, dyne a syra feta
8 plátkov lístkového cesta
60 g masla, rozpusteného
1 pór, nakrájaný najemno
1 šálka dužiny z dyne
1 šálka dužiny z mrkvy
250 g syra feta, rozdrobeného
3 ks vajec 
1 vaječný bielok
1/2 šálky mlieka
2 lyžice pomarančovej kôry
3 lyžice nasekanej čerstvej petržlenovej vňate

1.  Plátky cesta na seba navrstvite 
a jednotlivé vrstvy potrite rozpusteným 
maslom. Cesto vložte do 25 cm formy na 
koláč a pritlačte ho ku dnu a ku stranám. 
Okraj cesta vytvarujte 1,5 cm nad okraj 
formy.

2.  Zmiešajte pór, dužinu z dyne a mrkvy, syr 
feta, vajce, vaječný bielok, pomarančovú 
kôru a petržlenovú vňať. Nalejte do 
tortovej formy a pečte pri 180 °C 
25 - 30 minút, alebo dozlata.

Zeleninová polievka so slaninou
3 lyžičky masla
1 cibuľa, nakrájaná najemno
1 šunková kosť 
350 g dužiny z červenej repy (šťavu 
uchovajte)
50 g dužiny zo zemiakov (šťavu uchovajte)
50 g dužiny z mrkvy (šťavu uchovajte)
100 g dužiny z paradajok (šťavu uchovajte)
50 g dužiny z kapusty (šťavu uchovajte)
Do uchovanej šťavy dolejte vodu tak, aby 
celkový objem bol 2 litre.
4 plátky slaniny, nakrájané 
1 lyžica citrónovej šťavy
1/2 šálky kyslej smotany na ozdobu

1.  Vo veľkom hrnci rozpustite maslo, na 
strednom plameni osmažte cibuľku 
dozlata (2 – 3 minúty). Do hrnca pridajte 
šunkovú kosť, dužinu z červenej repy, 
zemiakov, mrkvy, paradajok a kapusty, 
ďalej šťavu a vodu, slaninu a citrónovú 
šťavu. Priveďte do varu, znížte plameň 
a nechajte 30 – 40 minút mierne variť.

2.  Vyberte šunkovú kosť, kosť vyhoďte 
a mäso nakrájajte najemno a vráťte do 
hrnca.

Podávajte ozdobené smotanou.
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Závin s mrkvou, jablkami a zelerom
30 g masla
1 malá cibuľa, nakrájaná najemno
4 a 1/2 šálky dužiny z mrkvy, jabĺk a zeleru 
(pozrite recept na ranné osvieženie, str. R3)
250 g syra cottage
2 lyžice nasekanej čerstvej mäty
1 ks vajca, vyšľahaného
12 plátkov lístkového cesta
60 g masla, rozpusteného
1 šálka strúhaného čerstvého parmezánu

1.  V hrnci rozpustite maslo, na strednom 
plameni osmažte cibuľku až do sklovita 
(2 – 3 minúty).

2.  V mise zmiešajte cibuľku, dužinu z mrkvy, 
jabĺk a zeleru, syr cottage, mätu a vajce. 
Dobre zamiešajte.

3.  Plátky cesta rozdeľte napol, 3 plátky 
položte na dosku, zvyšné cesto 
zakryte papierom na pečenie a vlhkou 
utierkou, aby nevyschlo. Potrite 1 plátok 
cesta rozpusteným maslom, posypte 
parmezánom, prikryte ďalším plátkom 
cesta, potrite maslom a posypte opäť 
syrom. Toto zopakujte aj s posledným 
plátkom cesta.

4.  Na jeden koniec cesta položte pripravenú 
zmes, strany ohnite dovnútra a cesto 
zrolujte. Toto zopakujte so zvyšným 
cestom a zmesou. Závin potom položte 
na vymazaný plech a pečte pri 200 °C 
20 – 25 minút, alebo dozlata.

Placky z paštrnáka, byliniek a polenty
2 šálky dužiny z paštrnáka, scedené
1/4 šálky mlieka
2 ks vajec, oddelené žĺtky od bielkov
1/4 šálky polenty (kukuričná múka)
1/4 šálky kypriacej hladkej múky 
1 lyžička nasekaného čerstvého tymianu
1 lyžička nasekaného čerstvého rozmarínu
1 lyžička kajunského korenia
1 malá červená paprika, nakrájaná najemno
1 lyžice oleja

1.  Vo veľkej mise zmiešajte dužinu 
z paštrnáka, vaječné žĺtky, hladkú múku, 
polentu, tymian, rozmarín, kajunské 
korenie a červenú papriku. V inej mise 
vyšľahajte sneh z vaječných bielkov a 
pridajte ho do zmesi.

2.  Na veľkej panvici rozohrejte olej a vložte 
doň niekoľko lyžíc zmesi. Smažte z každej 
strany asi 1 minútu, alebo dozlata.

Ihneď podávajte.



Čokoládová pena s ovocím
200 g bielej čokolády
200 g dužiny z jahôd
200 g dužiny z malín
3 lyžičky želatíny rozpustenej v 3 lyžiciach 
horúcej vody
3 vaječné žĺtky
300 ml smotany na šľahanie
1/4 šálky práškového cukru
2 lyžice likéru Grand Marnier

1.  V horúcom vodnom kúpeli rozpustite 
čokoládu, nechajte vychladnúť, ale 
dávajte pozor, aby nestuhla.

2.  Zmiešajte dužinu z jahôd a malín a dajte 
stranou.

3.  Zmiešajte rozpustenú čokoládu, želatínu 
a vaječné žĺtky a šľahajte, až zmes bude 
svetlá a lesklá.

4.  V samostatnej mise vyšľahajte 
smotanu s cukrom do tuha, zmiešajte 
s čokoládovou zmesou, dužinou a likérom 
Grand Marnier. Nalejte do navlhčenej 
formy s obsahom 5 šálok. Nechajte 
niekoľko hodín alebo cez noc vychladnúť.

Mrkvová torta
1 a 3/4 šálky hladkej múky
2 lyžičky prášku do pečiva
1/2 lyžičky mletého muškátového orieška
1/2 lyžičky mletej škorice
1/2 lyžičky mletého kardamómu
1/2 šálky arašidov, nasekaných najemno
1/2 šálky sultánok
1/2 šálky hnedého cukru
1 a 1/2 šálky dužiny z mrkvy
2 ks vajec, ľahko rozšľahaných
1/2 šálky oleja
1/4 šálky kyslej smotany

1.  Vymažte a vysypte tortovú formu 
25 x 15 cm. Do veľkej misy preosejte 
múku, prášok do pečiva, muškátový 
oriešok, škoricu a kardamóm, pridajte 
arašidy, sultánky, hnedý cukor a 
dužinu z mrkvy. Dobre premiešajte. 
Pridajte vajce, olej a smotanu. Miešajte 
elektrickým mixérom pri strednej 
rýchlosti, až sa všetky prísady spoja. Zmes 
nalejte do formy.

2.  Pečte pri 180 °C 1 hodinu, alebo kým 
nebude torta hotová – otestujte špajľou. 
Vyberte ju z rúry a pred vyklopením na 
tortovú mriežku ho nechajte 5 minút 
odstáť.

R14 TIPY NA SPRACOVANIE DUŽINY



R15TIPY NA SPRACOVANIE DUŽINY

Domáca sekaná
500 g ľubovoľného mletého hovädzieho
500 g mletého mäsa na klobásy
2 cibule, nakrájané najemno
1/2 šálky dužiny z mrkvy, scedenej
1/2 šálky dužiny zo zemiakov, scedenej
2 lyžičky karí
1 lyžička mletej rasce
1 lyžica nasekanej čerstvej petržlenovej vňate
1 vajce, ľahko rozšľahané
1/2 šálky kondenzovaného mlieka
1/2 šálky hovädzieho vývaru
čerstvo mleté čierne korenie
2 lyžice sekaných mandlí

Paradajková omáčka
1/2 šálky hovädzieho vývaru
4 lyžice paradajkovej omáčky
1 lyžička instantnej kávy
3 lyžice worcesterskej omáčky
1 a 1/2 lyžice octu
1 a 1/2 lyžice citrónovej šťavy
3 lyžice hnedého cukru
1/4 šálky masla

1.  Do veľkej misy vložte mleté mäso, cibuľu, 
dužinu z mrkvy a zemiakov, karí, rascu, 
petržlenovú vňať, vajce, mlieko, vývar 
a čierne korenie a dobre premiešajte. 
Zmes vložte do ľahko vymazanej formy 
11 x 21 cm. Navrch posypte mandľami.

2.  Pripravte paradajkovú omáčku a nalejte 
ju na sekanú. Sekanú pečte v rúre cca 
40 min. a často ju omáčkou potierajte.

3.  Paradajkovú omáčku pripravíte 
zmiešaním vývaru, paradajkovej omáčky, 
kávy, worcesterskej omáčky, octu, 
citrónovej šťavy, cukru a masla v hrnci. 
Na strednom plameni ju priveďte do varu. 
Znížte plameň a za častého miešania 
nechajte mierne variť asi 8 – 10 minút, 
alebo kým omáčka mierne nezhustne.






